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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol Silicone spray is een transparante spray met smeer- en anti-
hechteigenschappen op basis van hoogwaardige siliconen olie. 

Eurol Silicone spray smeert, beschermt tegen slijtage, roest en 
corrosiewerend, waterafstotend en elektrisch isolerend.

Eurol Silicone spray verlaagt wrijving en vermindert slijtage bij 
mechanische onderdelen en is daarom geschikt voor lichte smering van 
metaal, kunststoffen en rubbers zoals scharnieren, kettingen en 
schuifdeuren. Daarboven voorkomt het vuil- en vetaanslag en dus ideaal 
voor fietskettingen en rails.

Eurol Silicone spray vormt ook een waterafstotende laag en beschermt 
zo elektrische bedrading van auto's, motoren en grasmaaiers tegen 
vocht.

Eurol Silicone spray geeft glans aan kunststof en rubberen voorwerpen 
en maakt kleding en schoeisel waterafstotend.

Eurol Silicone spray moet 5 seconden krachtig geschud worden voor 
gebruik. Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen. Op 20 cm 
afstand uitspuiten van het te behandelen voorwerp. Altijd in dunne laag 
aanbrengen.

Gebruik Eurol Silicone spray alleen in goed geventileerde ruimtes. Bij 
contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met overvloed aan water. 
Licht ontvlambaar.

Eurol Silicone spray is 3 jaar houdbaar in een ongeopende bus in een 
koele en droge ruimte met temperatuur tussen +5°C en +25°C.
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Kleur Kleurloos   
Vlampunt -20  °C ASTM D 93 

Industriële oliën - Aerosols

Omschrijving

Eurol Silicone Multi Spray 400ML
Silicone smeermiddel


